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সংসদ ও সংসদ সদসযদদর ব্যাপাদর বব্ধান 

বি? 

প্রশ্ন:    সংসদগুদ ার ব্যাপাদর বব্ধান বি এব্ং যারা এগুদ াদে যারা প্রদব্শ িদর 

োদদর ব্যাপাদর বব্ধান বি? 

উত্তরঃ 

সংসদগুদ ার ব্যাপাদর বব্ধান হদে এগুদ ার ইস াদে অনুেবে ননই এব্ং এগুদ া 

বশরি ও িুফদরর জায়গা এব্ং আেরা এগুদ াদি োগুে বহদসদব্ নদবি নিননা 

এগুদ া হদে আইন প্রণয়দনর এব্ং আল্লাহ’র অব্েীণণ আইন(শরীয়াহ) ব্যােীে 

অনয ভাদব্ আইন তেরীর স্থান। 

এব্ং গনেন্ত্র ও সংসদগুদ ার বভবত্ত হদে “োনুদের জনয োনুদের বব্চার        “। আর 

োনুেই োদদর প্রবেবনবধ দ্বারা আইন প্রণয়ন িদর। এব্ং এবি বব্চার, আইন 

প্রণয়ন, আদদশ এব্ং বনবেদ্ধিরদন আল্লাহর এিি অবধিাদরর নি াফ। 

আল্লাহ ব্দ ন, “আল্লাহ ছাড়া িাদরা বনদদণশ চদ  না।” (সুরা আ  আন’আে 

৬:৫৭) 

এব্ং আল্লাহ ব্দ ন, “োরা বি জাদহব য়াে আেদ র ফয়সা া িােনা িদর?” 

(সুরা েদয়দাহ ৫:৫০) 

এব্ং আল্লাহ ব্দ ন, “বেবন িাউদি বনজ িেতণদে শরীি িদরন না।” (সুরা িাহফ 

১৮:২৬) 
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এই অবধিার সংসদ ব্া োনুে, িাদরারই ননই। আর নয ব্দ  থাদি নয, গনেন্ত্র ও 

সংসদগুদ ার বভবত্ত স্থাবপে হদয়দছ শুরার(ইস ােী পরােশণ) উপর, োহদ  এবি 

হয় এিবি বেথযা ও প্রোরণা অথব্া েূিণো বব্পথগােীো। 

এিা ইস ােী শুরার উপর স্থাবপে  নয় ব্রং এর বভবত্ত হদে আইন প্রণয়ন, এব্ং 

োরা বনদজদদর েদধয পরােশণ িদর, ঐসব্ বব্েদয়র উপর নয় নযগুদ া অনুদোবদে 

ব্রং শরীয়াহ বব্রুদ্ধ আইন প্রণয়দনর জনয পরােশণ িদর। এিাই োদদর ব্াস্তব্ো। 

এব্ং োদদর ব্যাপাদর, যারা এগুদ াদে(সংসদ) প্রদব্শ িদর, এব্যাপাদর বিছু েথয 

আদছ: 

১। যবদ নস এগুদ াদে প্রদব্শ িদর এব্ং োনব্সৃষ্ট আইন প্রণয়ন িদর যা 

শরীয়াহবব্দরাধী অথব্া শরীয়াহবব্দরাধী আইদনর ব্যাপাদর এিেে ব্া সন্তুষ্ট থাদি 

ব্া এর পদে নভাি নদয় েদব্ নস এিিা েুশবরি, িাবফর। 

নস েূিণো ব্া ভূ  ব্যািযা ব্া এিাদি  াভজনি বব্দব্চনা িরার জনয েোপ্রাপ্ত 

হদব্ না। 

আল্লাহ ব্দ ন, 

“োদদর বি এেন শরীি নদব্ো আদছ, যারা োদদর জদনয নস ধেণ বসদ্ধ িদরদছ, 

যার অনুেবে আল্লাহ নদনবন?” (সূরা আশ-শুরা ৪২:২১) 

আল্লাহ ব্দ ন, “আল্লাহ ছাড়া িাদরা বনদদণশ চদ  না।” (সুরা আ  আন’আে 

৬:৫৭) 

এব্ং আল্লাহ ব্দ ন, “বেবন িাউদি বনজ িেতণদে শরীি িদরন না।” (সুরা িাহফ 

১৮:২৬) 

২। যবদ নস প্রদব্শ িদর এব্ং সংবব্ধান শরীয়াহবব্দরাধী নসিা নজদনও যবদ নস 

এিাদি নেদন চ ার শপথ িদর, এিা িুফর এব্ং বরদ্দা; নস নজদনব্ুদে িদর থািুি 
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আর না ই থািুি এব্ং এিা  াভজনি িারদন িরা নহাি আর নাই নহাি। নস 

এিা নজদন এব্ং ইোিতেভাদব্ এই িুফবর িদরদছ। এব্ং নস হদে োর েে নয 

আ - াে ব্া আ -উজ্জাদি নেদন চ ার শপথ ননয় অথব্া রাসুদ র(সাঃ) সেয় 

িুরাইশদদর আইনদি নেদন চ ার শপথ ননয়। 

৩। নস সংবব্ধানদি নেদন চ ার শপথ না ননয় অথব্া শরীয়াহবব্দরাধী আইন 

প্রণয়ন িদর না ব্া এদে অংশ ননয় না বিন্তু এদি প্রেযািযান িদর এর বব্রুদদ্ধ 

নভাি নদয়, েদব্ নস ভ্রান্ত এব্ং বব্পদথ চাব ে এব্ং নস পবরব্েণন ও সংদশাধন 

আনদে এব্ং ইস ােী রাষ্ট্র িাদয়ে িরদে রাসুদ র(সাঃ) নদিাদনা পদথর বব্রুদদ্ধ 

বগদয়দছ, বিন্তু নস িাদফর নয় যবদও নস দাওয়াহ এব্ং পবরব্েণন ও সংদশাধন 

আনার জনয বব্পথ এব্ং বশরদির পথ নব্দছ বনদয়দছ। 

আল্লাহ ব্দ ন, “আর সেয প্রিাদশর পদর (উদভ্রান্ত ঘুরার োদে) বি রদয়দছ 

নগােরাহী ছাড়া?” (সুরা ইউনুস ১০:৩২) 

এব্ং আেরা এই বব্েয়বি “আ  জাে’উ ওয়া থাজরীদ ফী শারহ্ বিোব্ আে-

োওহীদ” গ্রদে “োওহীদদর আহ্বান” অধযাদয়র “সংসদদ প্রদব্শ” বব্েদয় 

আদ াচনা িদরবছ। 

– শায়ি আব  বব্ন িুদাইর আ  িুদাইর (ফাক্কাল্লাহু আসরাহ) 


